
Zmluva l) výpožičke č.l/2021 

uzatvorená podl'a § 659 a nasl. Občianskeho zákonnika a podľa zákona č. 278/1993 Z.z. 
o správe majetku štátu v zlieni neskorších predpisov 

Požičiavateľ: 

IČO: 
Pracovisko: 

V zastúpení: 
Bankové spojeníe: 
IBAN: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Právna forma: 

(ďalej len "požičiavatel"') a 

Vypožičiavateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
IČO DPH: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
lBAN: 
SWIFT kód banky: 
Právna forma: 

(ďalej len "vypožičiavate!''') 

Slovenská technická ulliverzita v Bratislave 
Vazovova 5,81243 Bratislava 
OO 397 687 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Ilkovičova 3,812 19 Bratislava 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty 

00397687 
2020845255 
SK2020845222 
verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom Č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola. 

Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava 
00151882 
SK 2020798395 
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditeľ 
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
SKOS 81800000007000064743 
SPSRSKBA 
Príspevková organizácia MŠVVaŠ zriadená 
zriaďovacou listinou zo dňa 25.1.2002 a jej dodatkov. 

uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len "zmluva"): 
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Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok 
uvedených v tejto zmluve hnuteľné veci vo vlastníctve štátu v správe požičiavateľa, a to 
v budove Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave na ulici Ilkovičova 3 v Bratislave, L V č. 1425, katastrálne územie Karlova 
Ves, parcelné číslo 3016, súpisné číslo 2961 konkrétne nebytové priestory nachádzajúce 
sa v predmetnej nehnuteľnosti v objekte T-časť l, v suteréne (-3,60), na prízemí a 
l. poschodí o celkovej výmere 1155,11 mZ. Zoznam priestorov - Príloha č.l (ďalej aj ako 
"Predmet výpožičky"). 

2. Požičiavateľ po podpísaní tejto zmluvy protokolárne odovzdá predmet výpožičky uvedený 
v bode 1 tohto článku zmluvy vypožičiavateľovi na základe protokolu o odovzdaní a 
prevzatí predmetu výpožičky. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky v 
súlade s dojednaným účelom výpožičky. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať 
predmet výpožičky a ani ich časti do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretím osobám, a 
nie je oprávnený vykonávať na predmete výpožičky žiadne úpravy. 

Článok 2 

Účel a doba výpožičky 

I. Zmluvné strany sa dohodli, že Požičiavateľ prenecháva Vypožičiavateľovi Predmet 
výpožičky výlučne na zriadenie "Medzinárodného laserového centra" Centra vedecko
technických informácií SR. Náplňou Zmluvy o výpožičke je prevádzka laboratórií 
s vedecko-výskumným, vzdelávacím a experimentálnym zameraním na progresívne 
fotonické technológie a metódy diagnostiky a všeobecný rozvoj fotoniky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na dobu 
určitú, a to od 01.06.2021 do 30.05.2026. 

Článok 3 
Cena služieb spojených s výpožičkou 

I. Službami spojenyml s výpožičkou sa rozumejú najmä účelne vynaložené náklady 
Vypožičiavateľa spojené s: 

a) likvidáciou odpadu; 
b) službami podateľne; 
c) náklady na prevádzku telefónnej klapky 883 
(spoločne ďalej aj ako "Služby spojené s výpožičkou") 

2. Cena za Služby spojené s výpožičkou je určovaná podľa cenníku za Služby spojené 
s výpožičkou zo dňa 15.01.2021 zostavovaného na príslušný kalendárny rok (ďalej aj ako 
"Cenník za služby spojené s výpožičkou") a výmery Predmetu výpožičky. Cenník za 
služby spojené s výpožičkou určujte Požičiavateľ na základe nákladov účelne 
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vynaložených na zabezpečenie Služieb spojených s výpožičkou. Požičiavateľ prehlasuje, 
že Cenník za služby spojené s výpožičkou bude rovnaký pre všetky vypožičané priestory, 
ktoré Vypožičiavate!' dal alebo dá do pôžičky iným osobám. Požičiavateľ si vyhradzuje 
v prípade zmien v nákladoch, ktoré vynakladá na Služby spojené s výpožičkou, právo 
kedykoľvek bez súhlasu Vypožičiavatel'a zmenit' Cenník za služby spojené s výpožičkou, 
Vypožičiavateľ s týmto právom Požičiavateľa súhlasí. Cenník za služby spojené s 
výpožičkou bude prístupný k nahliadnutiu počas bežného pracovného času u príslušného 
zamestnanca Požičiavate!'a. 

1. Energiami sa rozumejú: 
a) elektrická energia; 
b) tepelná energia; 
c) vodné a stočné; 
(spolu ďalej aj ako "Energie") 

Článok 4 
Energie 

2. Elektrická energia je platená štvrťročne po ukončení štvrťroku. Vypožičiavatel' má 
v Predmete výpožičky nainštalované zariadenie na meranie spotreby elektrickej 
energie, podľa ktorého je Požičiavate!' schopný určiť skutočnú spotrebu elektrickej 
energie Vypožičiavateľa za daný štvrťrok. Čo si Požičiavate!', môže overiť u 
príslušného zamestnanca Požičiavate!'a. 

3. Výška úhrady za tepelnú energiu sa odvíja od výmery Predmetu výpožičky, t.j. od 
plochy vykurovaného priestoru. Cena za vyknrovanie I m2 Predmetu výpožičky na rok 
bude rovnaká ako výška došlých faktúr za jednotlivé štvrťroky. Požičiavate!' sa 
zaväzuje upraviť výšku úhrady za tepelnú energiu, ktorú platí Vypožičiavateľ za 
vykurovanie 1m2 ročne, tak aby bola rovnaká ako výška úhrady za tepelnú energiu, 
ktorú za vykurovanie 1m2 ročne platí Požičiavate!'. Požičiavateľ nemá povinnosť o 
tejto skutočnosti Vypožičiavate!'a informovať, nakoľko Požičiavateľ je zo Zákona o 
slobode informácií povinný zverejňovať všetky úhrady, ktoré uskutočnil. 

Vypožičiavateľ si cenu za vykurovanie 1m2 ročne, ktorú platí Požičiavateľ, môže 
overiť u Požičiavateľom určeného zamestnanca. 

4. Vodné a stočné Vypožičiavateľ uhrádza štvrťročne vopred, pričom výška tejto úhrady 
za vodné a stočné sa určuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, najmä však vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky Č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody 
dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu 
množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných 
číslach spotreby vody v znení vyhlášky číslo 209/013 Z.z. (ďalej len "vyhláška č. 
397/2003 Z.z."). Vyhláška č. 397/2003 Z.z. určuje priemernú spotrebu vody na osobu 
nachádzajúcu sa v Predmete výpožičky na 20m3 ročne. Vypožičiavateľ je povinný 
oznámiť Požičiavatel'ovi počet osôb, ktoré sa pravidelne nachádzajú v Predmete 
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výpožičky a to najmä zamestnanci a osoby vykonávajúce pracovnú alebo inú 
dlhodobejšie trvajúcu činnosť pre Vypožičiavateľa, pričom pri každej takejto osobe 
sa predpokladá spotreba vody 20m' na rok za účelom určenia výšky platby za túto 
službu. Požičiavateľ je oprávnený Vypožičiavateľov oznámený počet osôb pravidelne 
kontrolovať. 

5. Cena za 1m3 vodného a stočného, bude rovnaká ako cena, ktorú za túto službu uhradí 
Požičiavateľ v príslušnom období. Požičiavateľ sa zaväzuje upraviť výšku tejto 
úhrady tak, aby bola rovnaká ako výška úhrady za vodné a stočné, ktorú za 1m3 ročne 

platí Požičiavateľ. Požičiavateľ nemá povinnosť o tejto skutočnosti Vypožičiavateľa 
informovať, nakoľko Požičiavateľ je zo Zákona o slobode informácií povinný 
zverejňovať všetky úhrady, ktoré uskutočnil. Požičiavateľ si cenu za 1m3 vodného a 
stočného, ktorú platí Požičiavateľ, môže overiť u Požičiavateľom určeného 

zamestnanca. 

Článok 5 
Splatnost' a úhrad za Služby a za Energie 

l. Vyúčtovacie faktúry za energie a poskytované služby budú vystavené v súlade 
s platným a účinným zákonom o dani pridanej hodnoty. Požičiavateľ 
vyhotoví po uplynutí kalendárneho štvrťroka, najneskôr však do 15 dňa prvého mesiaca 
nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, vyúčtovaciu faktúru v súlade s platným 
a účinným zákonom o dani z pridanej hodnoty za skutočný odber energie za daný 
kalendárny štvrťrok. Nedoplatky, alebo preplatky vyplývajúce z vyúčtovania sú splatné 
do 15 dňa prvého mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. Vypožičiavateľ uhrádza 
úhrady za Služby za Energie na bankový účet č.: SK12 81800000007000240866. 

2. V prípade, ak si Vypožičiavateľ nesplni ktorúkoľvek zo svojich povinností plynúcich 
mu z bodu 5.1 Zmluvy je Požičiavateľ oprávnený plne využiť možnosť §672 
Občianskeho zákonníka. 

Článok 6 
Ostatné dojednania 

1. Vypožičiavateľ je oprávnený a povinný užívať predmet výpožičky v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, je povinný 
zabezpečiť ochranu predmetu výpožičky tak, aby nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu 
alebo k zničeniu predmetu výpožičky. 

2. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť osobe poverenej 
Požičiavateľom závady na predmete výpožičky, potrebu opráv a potrebu servisných 
zásahov na predmete výpožičky, ktoré má Požičiavateľ vykonať a umožniť mu 
vykonanie týchto opráv a servisných zásahov v budove sídla Vypožičiavateľa, resp. 
v sídle Požičiavateľa. 
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3. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať Vypožičiavateľovi predmet výpožičky do 5 dní po 
podpísaní tejto zmluvy, a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. 

4. Požičiavateľ je povinný oboznámiť Vypožičiavateľa s faktickým stavom predmetu 
výpožičky. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechat' Vypožičiavateľovi predmet 
výpožičky v stave, ktorý je spôsobilý na užívaníe na účely tejto zmluvy. 
Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky udržiavať v tomto stave. 

5. Požičiavateľ a Vypožičiavateľ sú vzájomne povinní si bezodkladne písomne oznámiť 
každú zmenu údajov alebo skutočností, týkajúcich sa tejto zmluvy. 

6. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznildi jeho 
zavinením alebo zavinením tretích osôb. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže ktorákoľvek strana vypovedať 
písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Pre prípad výpovede zmluvné 
strany dohodli výpovednú dobu 90 kalendárnych dní, ktorá začne plynúť nasledujúci 
deň po dni, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Tým nie je 
dotknuté právo zmluvných strán ukončiť túto zmluvu kedykoľvek a 
z akéhokoľvek dôvodu písomnou dohodou. 

8. Od zmluvy môže Požičiavateľ odstúpiť ak Vypožičiavateľ závažným spôsobom porušil 
zmluvu, alebo ak opakovane, napriek upozorneniu, menej závažne porušil zmluvu. 

9. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky vrátiť Požičiavateľovi: 

a) len čo ho nebude potrebovať, alebo prestane existovať dôvod a účel výpožičky, 

b) v prípade, že bude užívať predmet výpožičky v rozpore s dojednaným účelom 

výpožičky, 

c) po dohode oboch zmluvných strán, 

d) po uplynutí výpovednej doby na základe písomnej výpovede, 

e) ukončením platnosti zmluvy. 

10. Po skončení výpožičky je Vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v 
akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a to ku dňu, v ktorom dôjde 
ku skončeniu výpožičky. Zmluvné strany následne podpíšu protokol o odovzdaní a 
prevzatí predmetu zmluvy. 

Článok 7 
Zmluvná pokuta a úroky z omeškania 

1.1 Za omeškanie s platením nájomného a nákladov za dodávku energií a služieb spojených s 
nájmom nebytových priestorov oproti dohodnutej lehote splatnosti je nájomca povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške O, l % z dlžnej sumy (pri fakturácii nákladov za dodávku 
energií a služieb spojených s nájmom 0,1% z dlžnej sumy vrátane DPH) za každý deň 
omeškania. 
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Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy medzi Požičiavatel'om a Vypožičiavateľom, ktoré nie sú upravené v tejto 
zmluve, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

2. Táto zmluva sa môže meniť a dopíňať písomnými a očíslovanými dodatkami. 

3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.l identifikácia predmetu zmluvy 
a Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetn zmluvy. 

4. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších 
predpisov. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva o výpožičke č.1I2021 ruší a nahrádza 
v celom rozsahu Zmluvu o výpožičke č. 1/2016 zo dňa 27.06.2016 a Zmluvu o zriadeni 
spoločného "Laboratória laserových technológií a fotoniky" zo dňa 10.01.2003 a ich 
dodatkov. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástnpcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v súlade s Občianskym zákonníkom. 

7. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Vypožičiavateľ a dva 
Požičiavateľ. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a 
na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

Za požičiavateľa 

v .................. ,._.:'dňa .............. . 

··············t·····''';···········~'-,~ 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
dekan fakulty 
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Za vypožičiavateľa 

V ....................... dňa .. ú ••••••••••• 

prof. ;{~4~~:·;~~·K;~~i~~ič, CSc. 
gqnerálny riaditeľ 



PRílOHA Č 1 

Užívateľ Majiteľ Budova Poschodie 
Označe 

Číslo miestnosti 
nie PD 

CVTI SR nájom T-časť 1 suterén (-3,60) -123 S 001 

CVTI SR nájom T-časť 1 suterén (-3,60) -127 S 002 

CVTI SR nájom T-časť 1 suterén (-3,60) -124 S 003 

CVTI SR nájom T-časť 1 suterén (-3,60) -107 S 004 

CVTI SR nájom T-časf 1 suterén (-3,60) -106 S 005 

CVTI SR nájom T-časť 1 suterén (-3,60) -105 S 006 

CVTISR nájom T-časť 1 suterén (-3,60) -104 S 007 

CVTISR nájom T-časť 1 suterén (-3,60) -101 S 008 

CVTISR nájom T-časť 1 suterén (-3,60) -102 S23 

Užívatoľ Majiteľ Budova Poschodie 
Označe 

Číslo miestnosti 
nie PD 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 017 PB 1 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 018 PB2 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 019 PB3 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 020 PB4 

CVTI SR nájom T-časť 1 prizemie 016 PB 5 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 011 PB 6 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 014 PB 7 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 015 PB 7a 

CVTISR nájom T-časť 1 prízemie 012 PB 8 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 013 PB Ba 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 021 PB 9 

CVTI SR nájom T-časf 1 prízemie 001 P 102 

CVTI SR nájom T-časť 1 prfzemie 022 P 103 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 023 P 104 

CVTISR nájom T-časť 1 prízemie 005 P 105 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 006 P 106 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 007 P 106a 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 002 P 107 
CVTISR nájom T-časť 1 prizemie 008 P 108 

CVTISR nájom T-časť 1 prízemie 010 P 109 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 009 P 110 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 004 P 111 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 026 P 112 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 028 P 113 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 027 P 114 

CVTISR nájom T-časť 1 prízemie 029 P 115 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 030 P 116 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 025 P 117 

CVTI SR nájom T-časť 1 prízemie 024 P 118 

Užívate!' Majiteľ Budova Poschodie 
Označe 

Číslo miestnosti 
nie PD 

CVTISR nájom T~časť 1 1. poschodie 101 200 

CVTI SR nájom T~časť 1 1. poschodie 102 200a 

CVTI SR nájom T-časť 1 1. poschodie 126 202 

CVTI SR nájom T-časť 1 1. poschodie 130 203 
CVTISR nájom T-časť 1 1. poschodie 131 204 
CVTI SR nájom T~časť 1 1. poschodie 132 205 
CVTI SR nájom T-časť 1 1. poschodie 133 206 
CVTI SR nájom T-časť 1 1. poschodie 134 207 
CVTI SR nájom T-časť 1 1. poschodie 128 208 
CVTI SR nájom T-časť 1 1. poschodie 129 209 
CVTI SR nájom T~časť 1 1. poschodie 127 210 
CVTI SR nájom T~časť 1 1. poschodie 125 212 

Näzovm. m2 

chodba do A 15,46 
sklad 14,20 

predsieň 7,52 

laboratórium SEM 52,70 

laboratórium FEMTO 108,89 

predsieň FEMTO 10,08 

digestor 6,02 

hala 43,09 

schodisko 41,11 

29907 

Názov m. mZ 

laboratórium Beata 19,11 

kancelária Tono + Atbzet 19,05 

kancelária Ljuba+Beata 17,03 

kancelária Dušan 17,05 

sklad - Beata 6,42 

chodba - biolabaky 20,88 

predsieň -Iabak Tono 16,36 

laboratórium - Tono 35,06 

predsieň - labak Dušan 17,47 

laboratórium - Dušan 37,12 

zádverie - hlavny vstup 9,32 

hala 76,65 

kancelária - Dušan Velič 17,14 

Archív 6,82 

chodba 29,40 

predsieň -SIMS 20,90 

laboratórium -SIMS 37,12 

schodisko 20,18 

laboratórium - Bruncko 55,29 

Kancelária ~ Držík 18,87 

laboratórium ~ Driik 31,54 

Serverovňa 7,21 

predsieň WC Ž.M. 7,78 

WC muži 3,27 

WC ženy 1,26 

sprchy 4,60 

Dušan labák chemický 9,76 

kancelária - Bruncko 23,16 

kancelária - Ekonomicke 22,92 

60874 

Názovm. m2 

hala 52,92 

schodisko 1,12 

zasadačka 77,27 

predsieň WC Ž.M. 4,44 

WC muži 4,58 

WC ženy 1,26 

kuchynka 7,63 

sprchy 3,47 

kancelária - Sektratariát 19,17 

kancelária ~ riaditel' 18,79 

laboratórium - InfoLab 55,29 

sklad papiera 1,36 

247,30 

Celkom od 1.6,2021 1155,11 




